
STARTPUNT ROUTE & INFO  
voormalige bioscoop Monopole 
Hoogstraat 99  
3111 HC Schiedam

zaterdag 11 november   
12:00 – 18:00 uur

zie tevens de website voor  
het congresprogramma  
vrijdag 10 november  
14:00 -17:00 uur

BEREIKBAARHEID

In historisch Schiedam staan allerlei locaties 
te schreeuwen om een nieuwe bestemming. 
Gebouwen die bij een juiste invulling een 
straat, wijk of zelfs de hele stad inspireren 
en nieuw leven kunnen inblazen. Het barst 
van de mogelijkheden! Genoeg historische 
en architectonische juweeltjes en bijzondere 
kavels die nog een invulling zoeken.  
Kortom: dit is DE kans om je eigen  
droom te realiseren!

De route brengt je langs bijzondere, spannende 
en inspirerende plekken; soms panden die 
als voorbeeld dienen van een geslaagde 
herbestemming, soms ook locaties die nog 

de nodige verbeeldingskracht vragen om de 
kansen te zien. Een 6-tal kunstenaars zullen 
je fantasie extra prikkelen met plekspecifieke 
interventies, die je helpen naar de plek te kijken.

De huidige tijd geeft ruimte om anders te kijken 
naar wat er om ons heen gebeurt. Dat kan 
door het omdenken te omarmen. Omdenken 
waardoor problemen getransformeerd worden 
naar mogelijkheden. Leegstand, een erfenis 
van de afgelopen decennia, is zo’n probleem 
dat een portie omdenken kan gebruiken. Want 
leegstand biedt ruimte. Ruimte voor nieuwe 
initiatieven en kansen. En daar gaat het om 
tijdens het ‘Feest der Leegstand’ in Schiedam.

Fiets
De historische binnenstad 
van Schiedam ligt op 20 
min fietsen van Rotterdam 
Centraal! En je kunt de gehele 
festivalroute (ca. 4km) ook 
met de fiets doen. Ideaal!

Openbaar Vervoer vanuit Rotterdam
Trein: station Schiedam Centrum is 4 min van Rotterdam Centraal  
Metro: lijnen A/B/C, station Schiedam Centrum 
Tram: lijn 21 en 24, historische binnenstad: Broersvest en Koemarkt

 
Auto
Schiedam is met de auto bereikbaar via de A4 en de A20, afslag Schiedam Centrum 
Parkeergarage De Nieuwe Passage:  Koemarkt, 3113 JH Schiedam, 1e uur gratis 
Parkeergarage ABC: Kreupelstraat 27, 3111 NL Schiedam, 1e uur gratis

KUNSTINTERVENTIES OP DE ROUTE  

Expo stedelijk museum schiedam 
Hoogstraat 112

De internationaal geroemde 
kunstenaar Marcel van Eeden 
maakte een serie tekeningen met 
Schiedam in de hoofdrol. Daarvoor 
daalde hij af in de geschiedenis 
van de stad, naar de tijd vóór zijn 
geboortejaar 1965. Het resultaat is 
een fictief, raadselachtig verhaal 
met een onderhuidse spanning.

Screening Monopole 
Jeroen Molenaar

Voormalige bioscoop Monopole 
Hoogstraat 99

Jeroen Molenaar bouwt een 
enorme knikkerbaan in de oude 
bioscoop Monopole. De laserballen 
scannen al rollend de ruimtelijkheid 
en daarmee het verhaal van dit 
markante gebouw: volg dwarse 
lijnen, valtrappen en dansende 
draaikolken en mogelijk uit de  
baan vliegende taferelen.

macular.nl/artists/jeroenmolenaar
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S’Dam 
Charlie Dichter

Rondom Oude Sluis

Nabij de Oude Sluis staat 
woordkunstenaar Charlie Dichter 
in het decor van een futuristisch 
bouwsel middenin de historische 
kern en verheft zijn stem voor 
bewoner en toehoorder. Strijk neer 
op de gele ligstoelen en hoor over 
de ontwakende stad Schiedam! 

facebook.com/charliedichter
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Gat in de stad,  
onverwachte ontmoetingen 
met twijfelend niks 
Ilse Evers aka Eversilly

Westmolenkwartier 
Let op: verzamel- en vertrekpunt  
bij Monopole

Ilse Evers aka Eversilly maakt een 
expeditie die je laat kennis maken 
met de vele gezichten van leegte, 
een bonte verzameling kunnen 
we je vertellen. Gluur mee naar 
historisch verleden, hang in het nu 
en wandel over olifantenpaadjes 
naar de toekomst van het  
stadsgat Westmolenkwartier.

eversilly.nl
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Schetspeditie 
U zelf

Bibliotheek Korenbeurs & Havenkerk

Tekenmeesters komt naar 
Schiedam! Tekenen ligt ten 
grondslag aan de ontwikkeling  
van alle goede ideeën. Sluit aan  
en teken mee!

14 17

Foto expositie 
Diverse fotografen

Vier fotografen tonen hun  
kijk op leegte onder de naam  
“Schoonheid der Leegte”

El Capitano’s Fieldwork 
Drawing Station 01; FDS 01  
Sander Bokkinga bok

Parkeerplaats Dirkzwager terrein

Sander Bokkinga bok lanceert 
zijn Space Dream, een 
ruimtevaartverhaal-in-wording 
geleid door Space Pig El Capitano. 
Hij heeft het desolate Dirkzwager 
terrein verkozen tot basis van 
zijn missie door plaatsing van zijn 
onderzoekscentrum de FDS 01. 
Het station voor exploratie en 
vastlegging van tijd en RUIMTE! 

sanderbokkinga.nl
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BASCHZ LEEGT HS111 
Baschz Leeft

Voormalige sportwinkel 
Hoogstraat 111

Baschz Leeft neemt Hoogstraat 
111 over, een winkelpand met een 
rijke geschiedenis aan voorhene 
uitbaters. Als eerbetoon aan dit 
unieke stukje leegstand maakt hij 
een memorabele muurschildering 
en een heuse merchandise-lijn.

baschz.com

Circus Henny 
Marcel van Eeden

Camera Lucida 
Jan Theun van Rees

Voormalige gymzaal 
Kloosterplaats 6

Fotograaf-illusionist Jan Theun 
van Rees verandert de gymzaal 
aan de Kloosterplaats in een 
camera obscura, waarin de 
echte buitenwereld live en op 
lucide (dromerige) wijze wordt 
geprojecteerd op de binnenmuren, 
vloer en plafond. Test en oefen het 
geloof in je eigen ogen..

onewallaway.com
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Deel je wens met ARD op www.feestderleegstand.nl/ruimtekans.  

Of schrijf het op en lever dit af bij het infopunt  nr 1, Monopole: ARD / AtelierRuimDenkers

De eerste 4 inzenders krijgen een gratis ruimtekans-gesprek met architectenbureau ARD / AtelierRuimdenkers

PartnersInitiator/organisator 

(architectenbureau) (architectuur 
fotograaf)

HEB JE RUIMTE GEZIEN?  PAK DIE KANS! 

ZOEK JIJ 
RUIMTE IN 010?
11 november viert SCHIEDAM de leegstand, 
het feest van nieuwe kansen.

Diverse leegstaande locaties nodigen jou uit  
om je droomproject te realiseren.
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“ New ideas need old Buildings” Jane Jacobs

“ And old buildings need new ideas” 

FESTIVAL 
zaterdag 11 november 2017  

historische binnenstad SCHIEDAM

VIND DE LOCATIES OOK OP DE KAART AAN DE BINNENZIJDE!
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Jullie droomhuis op dat ene kavel of een pakhuis omtoveren tot 
stadsappartementen? Of heb je jouw gebouw nog geen passende 
bestemming kunnen geven? 

Overdonder ons met je wensen en ideeën. Want wij denken met je mee! 
Wij helpen je jouw droomproject vorm te geven en te realiseren. 

HOE VUL  
JIJ DE LEEGTE?

foto: Jan Sluijter Photography

NAAM: EMAIL:

FESTIVALROUTE 

RUIMTE BIEDT KANSEN
Op 11 November 2017 viert Schiedam de leegstand, het feest van nieuwe 
kansen. Een initiatief om positief te kijken, bewust te maken, te motiveren 
en te inspireren.



Wonen in Winkels II 
Hoogstraat 156-158

Hoor hier hoe van een lege winkelruimte 
nieuwe woningen gemaakt gaan worden.

I-Punt S’dam 
voormalige Waag 
Lange Kerkstraat 39

Laat je informeren en inspireren. De oude 
waag is nu kantoor en publieksruimte.

SKYE010 
’s-Gravelandseweg 567

Voormalig DCMR kantoor wordt SKYE010  
+ Werkplaats Sander Bokkinga bok.

voormalige fabrieksterrein 
Dirkzwager*

Kunstinterventie: El Capitano’s Fieldwork 
Drawing Station 01; FDS 01, Sander 
Bokkinga.bok.

ONS gebouw= JOUW gebouw  
(aanmonsteren: Noordvest 44)

Stap op de boot en laat je meevoeren naar  
de nieuwe bestemming voor het oude  
gebouw van de Openbare Nutsbedrijven 
Schiedam. Duurzaamheid, Innovatie en 
Startups staan hier centraal.

Mouterij de Goudsbloem, 
Noordvest 13

Deze mouterij wordt verbouwd tot speciale 
woningen. Sneakpreview op de bouwplaats.

Sneak and Peek! 
Schie 66

Deze peepshow toont hoe de urban jungle 
wint van de stenen stad.

Pop-up  
Champagne & Oesterbar  
in brugwachtershuisje 
Oranjebrug

Ontdek aan de haven de kleinste  
bar van NL.

Blauwhuis 
Lange Nieuwstraat 183

Bezoek dit oude tehuis en doe de work-
shop “Collectief Opdrachtgeverschap”  
van Evi Dirks.

Voormalige gymzaal* 
Kloosterplaats 6

Kunstinterventie: Camera Lucida,  
Jan Theun van Rees 

Pop-up Makelaardij  
Anke Bodewes 
Hoogstraat 44

Anke Bodewes en haar team helpen 
je met het vinden van jouw plek in 
Schiedam.

Circus Henny 
Hoogstraat 112

Expo stedelijk museum schiedam, 
kunstenaar: Marcel van Eeden.

Zakkendragershuisje 2.0 
Schie 92

Na een grote verbouwing weer open. 
Kom kijken! En proeven? 

Bibliotheek De Korenbeurs 
Lange Haven 145

Hanratharchitect ontvangt en vertelt 
over de transformatie van monumentaal 
beursgebouw naar hedendaagse 
bibliotheek. 

Schetspeditie: Tekenmeesters komt  
naar Schiedam! Sluit aan en schets mee! 
(van 10:30-12:30)

S’dam,  
Rondom de Oude Sluis, ca. Dam 2

Luister goed….en hoor hoe Schiedam 
ontwaakt…

Interventie Charlie Dichter, 

Westmolenkwartier* 
Westmolenstraat

Kunstinterventie: Gat in de stad, 
onverwachte ontmoetingen met  
twijfelend niks, Ilse Evers aka Eversilly.

(let op! Voor de hele tour verzamelen 
bij Monopole nr 1)

Schetspeditie 
Havenkerk, Lange Haven 70 

Tekenmeesters komt naar Schiedam!  
Sluit aan en schets mee! (van 14:00-17:00)

Dansen in de Kerk 
Lange Nieuwstraat 217

Wat zou jij doen met deze lege kerk?  
Denk mee…. en dans mee met DJ  
Justin Bekker 1!
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STARTPUNT/ 
INFOPUNT 

Voormalige bioscoop Monopole*   
Hoogstraat 99

Kunstinterventie: Screening Monopole, 
Jeroen Molenaar

Foto Expo: ‘Schoonheid der Leegte’ 

Architectenbureau  
ARD / AtelierRuimDenkers:  
Ruimdenkende ruimte denkers.

Startpunt tour naar Westmolenkwartier  
door kunstenaar Ilse Evers aka Eversilly

 
 

Voormalige sportwinkel*  
Hoogstraat 111

Kunstinterventie: BASCHZ LEEGT HS111, 
Baschz Leeft

Wonen in Winkels I 
Hoogstraat 122

Ontwikkelaar en architect geven rondleiding 
in deze bewoonbaar gemaakte winkel.

Stadshuiskamer 
Lange Achterweg 11-13

Urbannerdam bespreekt uw woonwensen  
in deze tijdelijke openlucht-woonkamer.

Hotel Hoogstraat?  
Entree Jenevermuseum, 
Hoogstraat 89-91

Voorbeeld herbestemming door 
Stadsherstel Schiedam. Jenevermuseum 
laat je proeven van deze toekomstige 
horecaplek.
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FESTIVALROUTE 
RUIMTE BIEDT 
KANSEN

INSPIRATIE! 
Panden en plekken die reeds zijn voltooid en een mooi  
voorbeeld zijn van creatief herbestemmen.

MOTIVATIE! 
Op sommige plekken zijn al reeds initiatieven gestart. 
Laat je informeren en misschien kunnen jullie elkaar helpen!

CREATIE!
Dit zijn plekken die staan te wachten om ontdekt te 
worden. Ze staan leeg en wachten op de juiste persoon 
met het juiste plan. De schoonheid van deze plekken 
wordt o.a. door interventies van kunstenaars extra 
onder de aandacht gebracht Laat je verrassen en 
inspireren! (* zie achterzijde voor uitgebreidere uitleg 
van de kunstinterventies)

VEEL PLEZIER MET DEZE 
ONTDEKKINGSTOCHT DOOR 
SCHIEDAM!

De historisch Hoogstraat is in ontwikkeling. Deels 
gerestaureerd en deels nog kansen om op te pakken. Ontdek 
met de gele stickers en borden op de gevels  
wat er allemaal staat te gebeuren.

Hier en daar vervallen….maar de Boterstraat krijgt  
een facelift en wordt een belangrijke aanloopstraat.

Mooi, rauw en leeg…dit binnenstedelijke fabrieksterrein en 
zijn historische gebouwen wachten om ontdekt te worden.

Net gerenoveerd vormt de Lange Haven, met zijn statige 
panden en voormalige distilleerderijen, het historisch lint 
van de stad.

De Plantage viert dit jaar haar 250 jarig bestaan…en is 
daarmee het oudste park van Nederland. Ruimte voor Groen.

De Buitenhaven; water, grof, industrieel en groen met 
historische panden tegelijkertijd. Schiedam ten top.
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11 november viert Schiedam 
de leegstand, het feest van 
nieuwe kansen.
 
Wandel of fiets langs onze ruim 20 
locaties en ontdek zowel de mooiste 
stukken van historisch Schiedam als 
de plekken waar je je fantasie nog de 
vrije loop kunt laten gaan. 

De locaties zijn opgedeeld in een 
3-tal thema’s: 

WIJ DELEN GRAAG ONZE FAVORIETE 
SCHIEDAMSE UIT- EN INZICHTEN  MET JOU
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start- en infopunt

inspiratie!

motivatie!

creatie?

uitzicht

route (4.5km)

alternatief

boot

1

actueel: 
feestderleegstand.nl
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* zie achterzijde  
voor verdere uitleg


